
Завдання ІIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії      10 клас

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

І. Поясніть значення термінів і понять та покажіть їх в історичному контексті
(пояснення кожного з термінів чи понять - 4 бали; загалом – 20 балів):
А) Привласнювальне господарство;                           Г) Каста;
Б) Ідеологія;                                                                  Д) Шовінізм.
В) Реформація;

ІІ. Наведіть сучасні назви таких міст: 
1. Станіслав; 2. Гаджибей; 3. Проскурів; 4. Катеринослав; 5. Олександрівськ; 6.
Юзівка; 7. Єлисаветград; 8. Кафа (по 1 балу за назву; загалом – 8 балів)

ІІІ. У 1895 році вийшла друком книга Юліана Бачинського «Україна уярмлена»
(«Ukraina Irredenta»). Оцініть зміст і значення цієї книги для українського
національного руху. (10 балів)

ІV. Назвіть видатних уродженців Тернопільщини другої половини XIX ст., які
внесли вагомий вклад у розвиток вітчизняної і світової культури. Стисло
опишіть основні етапи їхнього життєвого шляху. (12 балів)

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

V. Уявіть себе українцем періоду кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст., який
задумав емігрувати з рідної землі. Складіть невеличку розповідь на дану тему.
Обґрунтуйте причини цього рішення та вибір країни еміграції. Опишіть чи
справдилися ваші очікування та сподівання у новій країні? (15 балів)

VІ. Найновішу агресію Росії проти України часто називають «гібридною
війною». Чи можна назвати «гібридною» війну, яку наприкінці 1917 року
розпочала радянська Росія проти України? Наведіть відповідні факти. (15 балів)

VІІ. У 2019 році виповнюється 100 років із часу Чортківської офензиви.
 Польський історик М. Клімецький, автор книги «Чортків 1919», писав:
«Переможний, хоча порівняно нетривалий, марш Галицької Армії на захід мав
натомість величезне значення для процесу формування української нації.
Чортківська офензива з її блискучими успіхами створила новий, привабливий
для українського суспільства, образ жовніра УГА. Без цього війна 1918–1919 рр.
увійшла б до історії українського війська лише як смуга наступальних та
оборонних операцій, позбавлених блиску великих перемог».
Чи погоджуєтеся ви з такими висновками історика? Свою відповідь
аргументуйте. (20 балів)

ЗА ПРАВИЛЬНЕ Й ПОВНЕ ВИКОНАННЯ УСІХ ЗАВДАНЬ – 100 БАЛІВ


